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Har han pådratt seg krage-
beinsbrudd og snurret 
skikkelig i Tveitanbakken. 
Likevel sitter Sander 
Bjørndalen på bommen 
med verdens beste 
hopper e om en uke. 
Skihopperen fra Heddal er forhånds
kvalifisert til å være prøvehopper under 
neste helgs NM i Tveitanbakken. Den 
drømmen fikk en real knekk rett før jul. 

Sander falt stygt i en treningshopp i NM
bakken.

– Jeg fikk en voldsom høyde, men 
snurret rundt og landet på trynet og 
brystet. Deretter fulgte fire saltoer ned
over bakken. Jeg var mørbanka, men var 
samtidig heldig. Uka etter var jeg tilbake 
i bakken, forteller den uredde heddals
hopperen. Nå skal han være prøvekanin 
for eliten. 

Må være klar
– Hva er den viktigste oppgaven til en 
prøvehopper?

– Jeg må sitte klar hele tiden. Dersom 
det skjer noe, må jeg kunne sette utfor 

Sander lar seg ikke skremme
hopper i det: Sander Bjørndalen ser frem til å være prøvehopper under NM på hjemmebane neste helg. Denne uken arrangerte Heddal testrenn for mesterskapets 
prøvekaniner, men Sander er forhåndsuttatt. – Jeg har tatt flere steg denne sesongen, så dette blir bare gøy, smiler skihopperen fra Notodden. 

på toppen: Sander Bjørndalen trives godt i Tveitanbakken. – Dette er – sammen med 
en bakke i Polen, min favorittbakke, sier gutten som har hoppet 93 meter i Heddal. 

Sander tar full SatS
Sander Bjørndalen er eneSte 
lokale innSlag under nM neSte 
helg. 

Glenn Vik



Sander lar seg ikke skremme
Brudd: Kragebensbrudd er en av 
skadene han har pådratt seg i bakken. 

Mulig Med 100: Sander Bjørndalen håper å nå 100-metersmerket i Tveitanbakken 
om kort tid. Neste helg får han nye muligheter til å nå den magiske grensen. 

OppvarMing: God oppvarming er 
viktig foran rennene. 

Skia knakk: Det kunne ha gått skikkelig galt da Sander Bjørndalen falt på trening i 
Tveitan før jul. Under landingen, knakk skia under beina til unggutten. 

på kort varsel. 
– Nervøs?
– Nei, jeg er sjelden nervøs, med min-

dre det er noe helt spesielt, røper han. 
Unggutten fra Notodden tar nå virkelig 
sats og kombinerer skole med skihopp 
fra høsten av.

– Toppidrettsgymnaset i Skien blir 
neste stopp. Der får jeg de beste trener-
ne i Magnus Brevik og Inge Erichsrød, 
forteller Sander – som er klar for å flytte 
hjemmefra. 

– Det går an å pendle, men jeg tar sikte 
på å flytte, sier skihopperen, som der-
med starter på en linje som pappa Kim 
har vært med på å opprette. 

Drømmen lever
Er målet å kunne leve av hoppingen?

– Det er jo drømmen, men jeg ser ikke 
så langt frem. Før skulle jeg absolutt bli 
verdensmester, men realistisk må jeg 
heller ta steg for steg, sier Sander som 
stortrives i K90 på hjemmebane. 

– Ja, der får jeg alltid god fart og en god 
høyde, sier Sander, som har en rekord 
på 93 meter i denne bakken. 

– Med rett teknikk bør jeg lett hoppe 
100 meter her, mener gutten som har en 
personlig rekord på 111 meter i Lysgåds-
bakken på Lillehammer. 

– Jeg har fokusert veldig på teknikk, og 
droppet resultatmaset i år, sier Sander. 
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